
1 
 

“Lapkerítő” C. PONTGYŰJTÉS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 

2. sz. módosított verzió – hatályos: 2021.12.23-tól (módosítások dőlten keretezve szedve a 
szövegben, csillaggal jelölve) 

 
A Szervező 
 

1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Lapker Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 
32.), cégjegyzékszám: 01 10 043804 (”Szervező”). 

 
2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 

Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, 
Rétköz u. 31. fszt. 1.) (”Lebonyolító”) látja el. 

 
I. A Pontgyűjtő programban és Nyereményjátékban való részvétel feltételei 

 
1.1. Definíciók 

Pontgyűjtés/Pontgyűjtő program: a pontgyűjtés során a játékosok min. 1000 Ft értékű sajtótermék 

vásárlásaik után pontokat gyűjthetnek és az összegyűlt pontjaikat Ajándékokra válthatják be. Minden 

sajtótermékre elköltött 10 Ft 1 pontot ér.  

Ajándék: a feltöltött és jóváhagyott nyugták után jóváírt pontokból a Pontgyűjtő program keretében 

beváltható ajándékok, melyek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

Pontbeváltás: a Játékosok pontjaik felhasználásával Ajándékokhoz juthatnak. A pontbeváltás esetén a 

Játékosok pont egyenlege a sikeresen beváltott Ajándék pontértékével csökken. 

Pontbeváltás napja: az a naptári nap (év.hó.nap), amely napon a pontbeváltás sikeresen megtörtént 

és amiről a Szervező e-mail értesítést küld a Játékosoknak.  

Nyereményjáték: a pontgyűjtésben résztvevők számára szervezett extra aktivitás, ahol a játékosok a 

pontgyűjtés mellett, feltöltött nyugtáikkal, nyereményekre pályáznak előre meghatározott 

időszakokban. A Pontgyűjtésre és a Nyereményjátékra ugyanazzal a regisztrációval és jelen Pontgyűjtés 

és Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával jelentkeznek a játékosok. 

Nyeremények: A nyereményjáték során, a Pontgyűjtő Programban beváltható Ajándékokon felül, 

kisorsolt nyeremények.  

Nyerő-időpont: közjegyző jelenlétében, software-es programmal, előre kisrosolt dátumok (év.hó.nap 

óra.perc.másodperc) 

Nyertes: A Nyerő-időpontban, vagy időben azt követően a legkorábban nyugtát feltöltő játékos, akinek 

feltöltött nyugtáját a Lebonyolító jóváhagyta. 

https://www.google.hu/maps/place/1097Budapest+T%C3%A1bl%C3%A1s+utca+32.+
https://www.google.hu/maps/place/1097Budapest+T%C3%A1bl%C3%A1s+utca+32.+
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Tartalék nyertes: Érvénytelen nyertes esetén lép a nyertes helyébe és válik jogosulttá a nyereményre. 

Játék:  A Pontgyűjtés és a Nyereményjáték együttesen, azaz üzletpolitikai céllal magánszemélyek 
számára széles körben nyilvánosan meghirdetett kampány keretében áru vásárlásához kötött, árura 
váltható pontgyűjtő akció, és ehhez kapcsolódó (nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény 
hatálya alá tartozó) sorsolásos nyereményjáték. 
 
Pályázat: a program időtartama alatt a www.lapkerito.hu oldalra sikeresen feltöltött nyugták 

Játékos: azon magánszemélyek, akik a  “Lapkerítő” c. Pontgyűjtő program és Nyereményjáték 
Részvételi és Játékszabályzatát elfogadták, ezzel kinyilvánítva részvételi szándékukat a Pontgyűjtésbe 
és Nyereményjátékba. 
 
Sajtótermék: hírlapok, magazinok, hangoskönyvek, foglalkoztatók, gyűjtősorozatok, kártya-és matrica 
kollekciók 
 

1.2. A Pontgyűjtő program és a Nyereményjáték jelen szabályzatban együttes promóciónak 
minősül, azaz az egyszeri Regisztrációval és a szabályzat elfogadásával a Játékos belép a 
Pontgyűjtésbe, továbbá e szabályzat szerint részt vesz a Nyereményjátékban. Ahol a szabályzat 
kifejezetten nem kizárólag Pontgyűjtő programot említ, ott a Játék megnevezés az együttes 
promócióra utal. 
 

1.3. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki:  

a. a jelen játékszabályzatban meghatározott hírlapok, magazinok, újságok (a 
továbbiakban: “Sajtótermék”) tekintetében vásárlónak minősül (a továbbiakban: 
„Játékos”)  
és 

b. jelen játékszabályzat “A Pontgyűjtő program időtartama” (lásd. 2.2., 2.3. pontok) 
részében meghatározott időtartamok között, bármely Magyarország közigazgatási 
határain belül található üzletben vásárol legalább 1.000 Ft értékben sajtóterméket. 
és 

c. elektronikus úton regisztrál a https://lapkerito.hu domain alatt lévő weboldalon 
(továbbiakban: Weboldal), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes 
név, e-mail cím,  (a továbbiakban: “Regisztráció”), majd legalább 1.000 Ft értékű, a 
promócióban szereplő Sajtótermék vásárlásáról szóló nyugtája képét sikeresen feltölti  
és  

d. a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja jelen Részvételi és Játékszabályzatot, az 
Adatkezelési szabályzatot és jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb 
feltételnek megfelel. 
 

1.4. A 3. sz. melléklet tartalmazza az egyes sajtótermékeket, melyekkel pontok (a továbbiakban: 
„pontok”) gyűjthetőek és az aktuális időszakban zajló nyereményjátékban részt lehet venni. A 
részvételre lehetőséget adó Sajtótermékek bolthálózatonként listázottságtól, illetve készlettől 
függően eltérhetnek. A résztvevő boltok listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

1.5. A Regisztrációnál minden email cím a Játékosok egyedi azonosításául szolgál, és az e-mail cím 
kizárólag egy alkalommal Regisztrálható. A Weboldal rendszere ezen adatok ismételt 
felhasználását szűri és nem engedélyezi. 
 

http://www.lapkerito.hu/
https://lapkerito.hu/
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1.6. A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát 
kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott 
adatai összességében képezik a ”Pályázatot”. 
 

1.7. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval 
munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.); 
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, 
valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.); 
(c) a Játékban résztvevő sajtótermék értékesítési helyek munkavállalói, vezető tisztségviselői, 
valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.). 

 
1.8. A Játékos a Regisztrációval a “A játék menete” pontban meghatározott játékmenet és 

feltételek alapján részt vesz a Pontgyűjtő programban, valamint automatikusan részt vesz a 
Szervező által időszakosan szervezett Nyereményjátékokban. A Játékosok a Pontgyűjtő 
program keretében ajándékokban részesülhetnek (a továbbiakban: “Ajándék”). A pontszerzés 
menetéről a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezik “A játék menete” pont alatt. Az 
egyes Pályázatokkal megszerezhető Pont mennyiségekről, valamint a megszerezhető 
Ajándékokról a Szervező az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint tájékoztatja a Játékosokat. A 
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Pontgyűjtő programban résztvevő ajándékok körét 
saját hatáskörében a Pontgyűjtés során bármikor módosítsa: egyes ajándékokat kivegyen más 
ajándékokkal pedig bővítse az ajándék választékot. A Játékosok pontbeváltásra jogosultak 
kizárólag azon ajándékok tekintetében, melyek pontértéke nem haladja meg a Játékos 
pontegyenlegén lévő Beváltható pontjainak pillanatnyi összmennyiségét, valamint kizárólag az 
aktuálisan készleten lévő ajándékok tekintetében élhet beváltási szándékkal. A Szervező és 
Lebonyolító nem vállal garanciát az egyes készlet hiányos (pontbeváltásra már nem elérhető) 
ajándékok újra beszerzéséért, azonban biztosítja, hogy a már nem elérhető ajándékokkal 
azonos pontértékű ajándékok legyenek elérhetőek. Amennyiben az elérhető ajándékokban 
változás áll be Szervező a Játékosokat a weboldalon a változás bövetkezte előtt 7 nappal, 
egyértelmű és látható, nyilvánosan elérhető módon tájékoztatja.   
 

1.9. A Játékot a Szervező bármikor, különös tekintettel vis maior bekövetkeztére, jogosult 
visszavonni. 
 
 

II. A Pontgyűjtés időtartama 
 
2.1. Az Részvételi és Játékszabályzat időbeli hatálya 

A jelen Részvételi és Játékszabályzat időbeli hatálya a Regisztráció érvényes időtartama alatt 
áll fenn, a Lapkerítő Pontgyűjtő program megszűnéséig, illetve megszüntetéséig. A Játékosok 
Lapkerítő Pontgyűjtő program tagsága a sikeres Regisztráció pillanatától érvényes és a 
Regisztráció törlésének pillanatában szűnik meg, vagy akkor ha Szervező a Pontgyűjtő 
programot megszünteti.   
Amennyiben Szervező úgy dönt, hogy a Pontgyűjtő programot folytatja 2022. május 31-ét 
követően is akár határozott, akár határozatlan időre, úgy a Játékosok már most kifejezetten 
kijelentik, hogy a Pontgyűjtő programban továbbra is részt vesznek. Ez nem érinti a Játékos 
azon jogát, hogy bármikor törölheti regisztrációját és adatait, ha a továbbiakban nem akar részt 
venni a Pontgyűjtő programban, vagy nyereményjátékokoban. 

2.2. A Pontgyűjtő programban a Pontgyűjtés időszaka: 2021.12.15. 00:00:00 órától kezdve 2022. 06. 
12. 23.59.-ig tart. A Szervező fenntartja a jogot a Pontgyűjtés időszakának visszavonására vagy 
módosítására.  
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2.3. A Pontgyűjtő programban a Pontbeváltás időszaka: 2021.12.15. 00:00:00 órától kezdve 
2022.06.30. 23.59.-ig tart. A Szervező fenntartja a jogot a Pontbeváltás időszakának visszavonására 
vagy módosítására.   

2.4. A Pontgyűjtő programban sikeresen beváltott ajándékok kiszállításának időszaka: 2021.12.15. 
00:00:00 órától kezdve 2022.07.15 23.59.-ig, folyamatosan történik. A kiszállítás pontos idejéről a 
Szervező e-mail-ben vagy SMS-ben a kiszállítást megelőzően értesíti a Játékosokat. 

2.5. Nyereményjáték időszakok: A Pontgyűjtő programba regisztrált Játékosok között a Szervező 
időközönként extra aktivitásokat hirdethet, melyekben a Jelen Részvételi feltételek és 
Játékszabályzat elfogadásával a Játékosok automatikusan részt vesznek, külön regisztráció nem 
szükséges hozzá. A Pontgyűjtő program időtartamán belül 6 nyereményjáték periódus kerül előre 
meghatározásra, előre kisorsolt nyerőidőpontok alapján (év.hónap.nap óra:perc:másodperc), 
melyek időtartamát a jelen Részvételi és Játékszabályzat  9.1 sz. pontja tartalmaza. A Pontgyűjtő 
programban a pontgyűjtés folyamatos, amit nem befolyásolnak az egyes játékperiódusok. A 
Nyereményjátékokkal kapcsolatos további részleteket (pl. nyeremények, nyertesek) a Szervező a 
www.lapkerito.hu Pontgyűjtő program Weboldalán keresztül teszi közzé a Pontgyűjtő program 
időtartama alatt folyamatosan. 

 
 

III. A Játék menete 
 

3.1. A résztvevő játékos a www.lapkerito.hu weboldalon küldi be Pályázatát: a beküldés előtt 
regisztráció szükséges, melynek során a játékos megadja teljes nevét, e-mail címét, , elfogadja 
jelen játékszabályzatot és a részét képező adatkezelési szabályzatot, majd a megadott e-mail 
címre küldött válaszlevélben található linkre kattintva érvényesíti a regisztrációját. Ezután 
belép a www.lapkerito.hu oldalra és feltölti legalább 1.000 Ft értékű sajtótermék vásárlásáról 
szóló nyugtájának, online vásárlás esetén számlájának, adatait, valamint a nyugta vagy számla 
fotóját, ami alapján az alábbi adatok egyértelműen, minden kétséget kizáróan 
beazonosíthatónak kell lenni Lebonyolító számára:  

• Fizikai boltban történt vásárlás esetén: „AP kód”, a nyugtán szereplő „Vásárlás 
dátuma”  /év, hónap, nap, óra, perc, formába megadva, a „Vásárlás értéke” – kizárólag 
Sajtótermékre vonatkozólag, a „Vásárolt újság” neve (pl. BEST, ÉVA stb.), 

• Online boltban/webshopban történt vásárlás esetén:  „Vásárlás dátuma”  /év, hónap, 
nap, óra, perc, formába megadva, a „Vásárlás értéke” – kizárólag Sajtótermékre 
vonatkozólag, a „Vásárolt újság” neve, illetve a  „Rendelés száma” (pl. #1234567890),  

és sikeresen befejezi a teljes feltöltést (és regisztrációt) a játék időszakában.  
 

3.2. Egy Játékos több nyugtát is feltölthet a játék (illetve a Pontgyűjtő program) időtartama alatt, 
azonban két vásárlás között ugyanazon Játékos részéről legalább 1 percnek el kell telnie. Egy 
nyugtával csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, 
hogy milyen mennyiségű és értékű termék(ek) vásárlását igazolja a nyugta. Az egyes nyugták 
adatait külön Pályázatban kell beküldeni. A legalább 1.000 Ft-os sajtótermékre költött 
összeghatár nyugtánként (azaz vásárlási tranzakciónként) értendő. 
 

*Egy játékos egy naptári napon belül történt vásrlásairól maximum 2 db pályázatot 
tölthet fel érvényesen. Egy naptári napon belül ezt meghaladó számú pályázat feltöltés 
esetén Szervező érvényteleníti az adott napon az első két feltöltést követő pályázatokat. 

 
Amennyiben ugyanaz a nyugta adat többször kerül feltöltésre, beküldésre (egy vagy akár több 
Játékos által), akkor az első beérkezett pályázat tekinthető érvényesnek, a többi feltöltést 
vagy beküldést Szervező nem fogadja el, a nem szabályos nyugtát feltöltő Játékost kizárhatja 
a Pontgyűjtő programból, pongyűjtésből, Nyereményjátékból. 

http://www.lapkerito.hu/
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A kódfeltöltésnél megadott nyugta adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja, 
tranzakciószám, vásárlás értéke, vásárolt termék) és csak a Lebonyolító által történő 
jóváhagyást követően lesznek felhasználhatóak. A Játékos a feltöltött nyugtajainak és 
pontbeváltásainak státuszát a Weboldalon történő bejelentkezést követően a Saját fiókjában 
tekintheti meg.   
 
A Játékosok kizárólag a Saját fiókjukkal vehetnek részt a Pontgyűjtő programban. Amennyiben 
a Játékos nem a saját maga által regisztrált fiókkal vesz részt a Pontgyűjtő programban, a 
Pontgyűjtő programmal kapcsolatos, használati jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban 
a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 
 
 
 

IV. Pontok kezelése 
A feltöltött nyugta kizárólag akkor érvényes, ha legalább 1.000 Ft értékű sajtótermék 
vásárlását igazolja. A Szervező az elfogadott státuszú nyugták esetében minden Sajtótermékre 
elköltött 10 Ft után 1 pontot ír jóvá a Játékos pont egyenlegén. Csak és kizárólag a jóváhagyott 
és a Játékos pontegyenlegén beváltásra elérhető pontok válthatóak be ajándékokra. Egyéb 
esetben a pontbeváltás a Weboldalon elutasításra kerül. 
 
A különböző Játékosok feltöltéseinek és Pontjainak összevonása nem lehetséges. 
 
A Weboldal a Ponto(ka)t nem a nyugta feltöltésével egyidőben jeleníti meg, hanem a pontok 
a feltöltött nyugta ellenőrzését és jóváhagyását követően, maximum 3 munkanapon belül 
jelennek meg a Játékos Saját fiókjában. A Játékos a pontok jóváírásáról vagy esetleges 
elutasításáról (pl. játékszabályzatnak nem megfelelő nyugta feltöltéséről) értesítést kap a 
Regisztrációkor megadott e-mail címére, valamint a Saját fiókjában ellenőrizheti a feltöltött 
nyugtajainak státuszát (ellenőrzés alatt, beváltott).  
 
Az összegyűlt és még be nem váltott Pontok csak a jelen Pontgyűjtő programban válthatóak 
be, más Játékosra, vásárlóra át nem ruházhatóak, készpénzre nem válthatóak, nem 
visszaválthatóak, illetve a Lapkerítő Pontgyűjtő programon kívüli ajándékokra, jutalmakra át 
nem válthatóak. Az aktuálisan beváltható és a már beváltott Pontokról a Szervező 
nyilvántartást vezet, melyet a Játékos a www.lapkerito.hu weboldalra belépve a „Saját 
Fiókom” menüpont alatt ér el. 
 
A be nem váltott Pontokat a Játékosoknak a Pontgyűjtő program megszűnéséig, de legkésőbb 
a Pontgyűjtő program megszűnését (II. fejezet) követő 18. naptári napig, azaz az utolsó 
pontbeváltás legutólsó napjáig, van módja felhasználni, egyéb esetben azok törlésre kerülnek 
és a továbbiakban nem visszaigényelhetők és nem felhasználhatók. A törlés a be nem váltott 
Pontokra vonatkozik. A Pontgyűjtő program megszűnéséről a Szervező és Lebonyolító a 
Pontgyűjtő program megszűnésének napját 30 naptári nappal megelőzően e-mail értesítést 
küld a Játékosok részére, amennyiben az eltér a jelen szabályzatban megadott megszűnési 
időponttól.  
 
A Szervező fenntartja a lehetőségét és jogát a Pontgyűjtő program keretében meghirdetett 
Ajándékok pontértékének bármikori, kizárólag a Játékos számára előnyösebb módón történő 
megváltoztatására a Pontgyűjtő program teljes ideje alatt, melyről Szervező köteles a 
lapkerito.hu honlapon a Játékost a pontérték megváltoztatását megelőzően 30 nappal 
tájékoztatni. A Szervező a Pontgyűjtő program időtartama alatt meghatározhat olyan 
termékeket, melyek esetében a Játékos Extra Pontokat gyűjthet. Az Extra Ponttal jelölt 

http://www.lapkerito.hu/
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termékek köre időről időre változhat. Ezen termékeket és az annak megszerzésére vonatkozó 
feltételeket a Szervező a Weboldalon teszi közzé.  
 
A Pontok nem minősülnek fizetési eszköznek, azok kizárólag az itt meghatározott 
ajándéktermékekre válthatóak, és kizárólag a pontok gyűjtésre és annak elszámolására 
használhatóak fel.  
 
A Pontok törlése kizárólag az adott Játékos saját kérésére - a “Pontgyűjtő program tagság 
megszüntetése” pontban leírtak szerint - vagy azok érvényességének lejártakor 
automatikusan történhet. 
 

V. A Pontok beváltása 
A Pontok beváltása a Weboldalon, az adott Játékos “Saját fiók”-jába belépve történik. Ott a 
Játékosnak ki kell választani „Pontbeváltás” menüpontot, az általa megszerezni kívánt Ajándék 
mellett kezdeményezheti a pontjai beváltását. A beváltás csak akkor lehetséges, ha a Játékos 
már megszerezte az Ajándékhoz szükséges Pont mennyiséget, vagyis a beváltás pillanatában 
a beváltható egyenlegén rendelkezésre áll az Ajándék megszerzéséhez szükséges Pont 
mennyiség. Minden pont kizárólag egy alkalommal váltható be. A Beváltott pontokkal 
megszerzett Ajándékok nem visszaválthatók, nem cserélhetőek ki.  
 
A Beváltás során a Játékos köteles megadni a Weboldalon azt a postázási címet, amelyre kéri 
az adott Ajándék kézbesítését. Hibás adatok megadása esetén a beváltást a Szervező 
érvényteleníti. Amennyiben a Játékos hibás adatot adott meg, melyet utólagosan kíván 
módosítani, úgy ennek Lebonyolító felé történő jelzésére a Pontbeváltás Napjától számított 
24 órán belül van lehetősége a lapkerito@wonderduck.hu e-mail címre küldött üzenetben. Az 
ezt követően beérkező módosítási igényeket a Szervező és Lebonyolító nem tudja figyelembe 
venni. A Szervező azokért az esetekért nem tud felelősséget vállalni, ahol a kézbesítése 
objektív okokból (pl. kézbesítési cím hiánya) nem tud megvalósulni. 
 

VI. Ajándék kézbesítése 
A Beváltás során a Játékosnak meg kell adnia azt a magyarországi elérhetőséget, amelyre a 
Szervező kézbesítheti az Ajándékot.  
 
Az Ajándékokat a Lebonyolító futárszolgálattal vagy PICK PACK ponton keresztül (a Játékos a 
Pontbeváltáskor előre kiválasztja) juttatja el az adott Játékosnak, a Játékos által a 
Pontbeváltáskor megadott magyarországi címre.  

 
Kézbesítés futárszolgálattal 
Az Ajándékok házhozszállítása a Sprinter Futárszolgálat Kft. útján történik. Az Ajándékok 
kiszállítási ideje a megrendelés beérkezését követő 3-6 munkanap. A futárszolgálat a 
nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a Pontbeváltás Napját követő legkésőbb 90 
(kilencven) naptári napon belül. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 
nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, 
Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában: (http://www.sprinter.hu/segedanyagok/dijakaszf/) 
foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget és így az Ajándék átadása a Játékos részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a 
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a 
Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a 
Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja 
kártérítési, illetve egyéb felelősségét. 
 
Kézbesítés PICK PACK PONT-ra 

mailto:lapkerito@wonderduck.hu
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Az Ajándékok kiszállítása a Pick Pack Pont Szolgáltatáson keresztül történik, a Játékos által előre 

kiválasztott Pick Pack Pont-on történő személyes átadással.  A 240 településen található több 

mint 700 Pick Pack pont között megtalálhatóak az Inmedio és a Relay üzletei is. Előbbiek 

megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, míg 

utóbbiak a főbb közlekedési csomópontoknál mit például a MÁV, BKV, Volán társaságok, vagy 

a Budapest Airport területén. Továbbá az autóval közlekedők számára kitűnő lehetőséget 

teremtenek a csomagátvételre a MOL, OMV, Avanti és Avia töltőállomások. 

Az Ajándékok kiszállítási ideje a megrendelés beérkezését követő 3-7 munkanap. A Játékos 

köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a PICK PACK Pont 

Szolgáltatásokra érvényes Általános Szerződési Feltételekben (Részletesen: 

https://www.pickpackpont.hu/segedanyagok/dijakaszf/ ) foglaltak szerint sor kerüljön. 

A csomagok kiszállítási helyre érkezéséről a Feladó sms-ben és e-mailben értesítőt küld a 

Játékos részére, melynek megérkezése után a küldemény átvételére 7 naptári nap áll 

rendelkezésre. A Játékos kérésére 7 naptári nappal meghosszabbítható az átvétel időpontja. A 

Pick Pack Pont rendszerén keresztül a Játékos nyomon követheti csomagja kiszállítási 

folyamatát egészen az átadás pillanatáig. Az átvételi határidőn belül át nem vett küldemények 

rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása nem lehetséges, az ilyen küldemények 

visszakézbesítésre kerülnek a Szervezőnek. 

Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén a Címzett/Játékos felelős azért, hogy a Feladó értesítése 

alapján az átvételi határidőn belül a megjelölt PPP kézbesítési ponton a küldemény átvétele 

céljából megjelenjen, illetve a küldemény egyéb jogosult átvevő általi átvétele iránt 

intézkedjen. 

Az Ajándékok kézbesítése során a csomagot átadó, kézbesítői személy a csomagért nem 
jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a Játékos figyelmét, 
hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a lapkerito@wonderduck.hu e-mail címen. 
 
Amennyiben az Ajándék, vagy a csomag a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a 
Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a kézbesítői személlyel vetessen fel 
erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy 
kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező 
és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.  
 
A Szervező érvényteleníti a Pontgyűjtő programban azt a Beváltást, amelyre nézve az azt 
beküldő Játékos részére az Ajándékot azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Beváltás 
során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, a Játékos nem veszi 
át a csomagot, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Részvételi és 
Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  
 
Amennyiben az Ajándék átadására a Játékos téves adatszolgáltatása miatt, vagy egyéb, a 
Játékos érdekkörében felmerülő okból nincs lehetőség, a Szervező az Ajándék átadását 
meghiúsultnak tekinti. Ez esetben a Játékos a beváltott Pontokat visszakapja (jóváírják), de az 
Ajándékot nem kapja meg. A Játékos a Pontjait ismételten beválthatja, akár ugyanarra, akár 
másik Ajándékra. Amennyiben a pontbeváltási határidő már eltelt és pontok újra nem 

https://www.pickpackpont.hu/segedanyagok/dijakaszf/
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válthatóak be, ezzel kapcsolatosan, ezért, Szervező felelősséget nem vállal, tekintettel Játékos 
hibájából történő meghíúsulásra. 
 
A Szervező az Ajándék átadását akkor is meghiúsultnak tekinti, ha az Ajándék kézbesítését 
legalább két alkalommal megkísérelte, azonban a kézbesítés sikertelen volt. A kézbesítésre, 
illetve annak sikertelenségére a Szervező a kézbesítést teljesítő szolgáltató ÁSZF-ét tekinti 
irányadónak, alkalmazandónak: 

• SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság esetén: 
http://www.sprinter.hu/segedanyagok/dijakaszf/ 

• PICK PACK pont esetén: https://www.pickpackpont.hu/segedanyagok/dijakaszf/ 
 

 
ADÓZÁS: Az Ajándékokhoz tartozó esetleges, adó- és járulék fizetési kötelezettségeket 
amennyiben ilyen felmerül a Szervező viseli, azzal a feltétellel, hogy a Játékos a Szervező 
kérésére és kért határidőben (Beváltástól számított 90 nap) megadja az ügyintézéshez 
szükséges személyes adatokat, amely adatok kezelésére a Pontgyűjtő program adatvédelmi 
szabályzata az irányadó. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk 
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen 
további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét 
kizárja. 
 

VII. Pontgyűjtő program tagság megszüntetése 
A Játékos a Pontgyűjtő program időszaka alatt bármikor kérvényezheti Pontgyűjtő program 
tagságának, Regisztrációjának megszüntetését. A megszüntetéshez a Játékos által regisztrált 
e-mail címről, a lapkerito@wonderduck.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben van 
lehetősége. Az e-mail üzenet tárgyának egyértelműen kell utalnia a tagság megszüntetésére 
pl. Tárgy: Lapkerítő Pontgyűjtő program tagság megszüntetése. A Szervező és Lebonyolító 
vállalja, hogy a törlést legkésőbb 5 munkanapon belül elvégzi és erről e-mail-ben értesítést 
küld a Játékosnak. Ez egyben a nyereményjátékokból való törlést is jelenti, továbbá a Játékos 
adatainak törlését is az adatkezelési szabályzattal összhangban. 
 

VIII. Pályázatok (nyugták) feltöltése, érvényessége 
8.1.  A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták feletti rendelkezési, illetve 

tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét. 
 
Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem 
sorolható a szabályzatban meghatározott pályázatok közé (pl. nem megfelelő minőségben 
feltöltött nyugta adatok, elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, 
„rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a 
pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb 
feltételeknek. 

 
A Játékban kizárólag azon teljesült vásárlást igazoló nyugtákkal (illetve nyugtával/számlával) 
lehet pályázni, amelyen beazonosítható a vásárlás helye és pontos ideje, az AP kód (online 
rendelésnél a rendelés száma), a tranzakciószám, a termék és a megvásárolt sajtótermékek Ft 
összege. Teljesült vásárlásnak tekintendő minden olyan e szabályzatban írt Sajtótermék 
vásárlás, ahol a játékos a Sajtótermék árát ténylegesen és véglegesen megfizette. A „gyűjtő” 
megjelölést tartalmazó nyugták, céges számlák önállóan a játékból kizárásra kerülnek. 
Amennyiben a játékos mégis gyűjtőnyugtát kiadó kasszában vásárolt, a feltöltését csak abban 
az esetben fogadja el a Szervező, amennyiben a gyűjtőnyugtán található, azzal megegyező 
dátumra kiállított tételes ÁFÁS számlát tud bemutatni, amelyen egyértelműen szerepel 
jogosult Sajtótermék vásárlás a megfelelő áruházlánctól (2.sz. mellékletben felsoroltak 

http://www.sprinter.hu/segedanyagok/dijakaszf/
https://www.pickpackpont.hu/segedanyagok/dijakaszf/
mailto:lapkerito@wonderduck.hu
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szerint). Amennyiben a játékos nem kért a vásárláskor ÁFÁS számlát és nem tudja a gyűjtő 
nyugtaja mellett bemutatni, úgy a pályázatát érvénytelennek tekinti a Szervező. 
Szervező/Lebonyolító nem felel azért – és ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést 
kizár -, hogy az adott üzletben milyen kassza üzemel és milyen módon és szabályok szerint 
állítanak ki nyugtát, számlát és adják át ezeket a vásárlóknak!  
 
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy fajta nyeremény típusra (pl. 
egy napi és egy havi nyereményre) lehet vele pályázni e nyereményjátékon belül.  
 

8.2. Szervező a Pontgyűjtő program teljes időtartama alatt, de különösen a Nyeremények, illetve 
beváltott Ajándékok átadását megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy a Játékos megfelel-e a 
Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes 
Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció 
időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott 
Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni. Szervezőnek és Lebonylítónak kétség esetén joga van 
az elektronikusan beszkennelt nyugta eredeti, vagy az eladó áruház által hitelesített példányát 
postai úton bekérni. Szervező/Lebonyolító saját döntése alapján jogosult választani mely 
módon kéri a nyugták bemutatását, ideértve azt is, hogy mindkét módon jogosult azt bekérni, 
bármikor, mellyel kapcsolatosan minden költség a Játékost terheli. 
 

8.3. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési 
Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen 
Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi 
gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, 
vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban 
a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok 
alapján nem fogadja el a Pályázatot. 
 

8.4. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban 
tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő 
(számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, 
például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen 
személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és sem pont beváltására sem 
nyereményre nem jogosult. 
 

8.5. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével 
vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben 
a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, 
a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó 
vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és 
Lebonyolító bármely nyeremény vagy ajándék bármely hibájáért mindennemű felelősségét 
kizárja. A Nyereményekkel és Ajándékokkal kapcsolatos esetleges kellékszavatossági igényekre 
a hatályos magyar szabályozás vonatkozik. Ilyen igények érvényesítése a Játékos feladata a 
jogszabályokban, illetve a jótállási jegyen (amennyiben ez értelmezhető) meghatározott 
határidőkön belül. 
 

8.6. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.lapkerito.hu weboldalon felmerülő 
technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá 
a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a 
rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a 
hozzáférést meggátolják. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
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technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék 
teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 
A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, 
regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a 
rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező 
felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált e-mail cím 
és név segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges adat változásból, valamint a 
Szervező érdekkörén kívül eső technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a 
Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott következményekért sem. 
 

8.7. Ha a résztvevő a regisztráció vagy feltöltés során bezárja a böngészőablakot vagy ha a 
kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 
elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

8.8. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. nem 
megfelelően olvasható nyugta fotó, hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, 
„rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után 
érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és 
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy 
egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért. 
 

8.9. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e 
Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A 
Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek 
részt a Játékban, azzal a céllal, hogy pontgyűjtési és nyerési esélyeiket megtévesztő 
magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a 
Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést 
követeljen e játékosoktól. 
 

8.10. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező és 
Lebonyolító, nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek az 
ajándékok és nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények 
érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem 
kötelezettjei. 
 

IX. Nyereményjáték lefolytatása, nyeremények, nyertesek meghatározása 
 
9.1. Nyereményjáték periódusok  

A teljes Nyereményjáték periódus 2021. december 15. 00 óra 00 perctől – 2022. június 12. 23 óra 
59 percig tart. A Lebonyolító a teljes Nyereményjáték periódus alatt (2021. december 15. – 2022. 
június 12. között) a következő Játékperiódusokat határozza meg:  

I. játékperiódus: 2021. december 15. – 2022. január 13.  

II. játékperiódus: 2022. január 14. – 2022. február 12. 

III. játékperiódus: 2022. február 13. – 2022. március 14.  

IV. játékperiódus: 2022. március 15. – 2022. április 13.  
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V. játékperiódus: 2022. április 14. – 2022. május 13.  

VI. játékperiódus: 2022. május 14. – 2022. június 12.  

Az egyes Nyereményjáték periódusok kezdő időpontja minden esetben a megjelölt naptári nap 00. 
óra 00 perce és a befejező időpont minden esetben a megjelölt naptári nap 23. óra 59. perce. 

 

9.2. Nyerő időpontok, nyertesek a Nyereményjátékban 

A Lebonyolító minden napra 1, azaz egy db napi nyerő időpontot sorsol (a Nyereményjáték teljes 
ideje alatt összesen összesen 6x30, azaz 180 (száznyolcvan) db napi nyerőidőpontot), valamint az 
első nyereményjáték periódusban 1 db havi, a második és harmadik nyereményjáték 
periódusokban 3-3 db havi, és minden további nyereményjáték periódusban 2 db havi (a Játék teljes 
ideje alatt összesen 13 db, azaz tizenhárom db havi) nyerő időpontot sorsol. A napi és havi 
nyereményeket részletesen jelen játékszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza, valamint a Szervező 
a www.lapkerito.hu/ weboldalon teszi közzé a játék publikálását megelőzően, a játékperiódus első 
napjától számított 15 napon belül. 

 
Az egyes nyeremények kiosztása előre véletlenszerűen kisorsolt Nyerő-időpontok alapján történik.  

A nyerő időpontban, vagy az időben azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó (azaz 

az adott érvényes pályázatot teljesen feltöltő, illetve beküldő - a beérkezés idejét az informatikai 

rendszer rögzíti) Játékos 1 (azaz egy) db napi vagy havi nyereményt nyer (továbbiakban: Nyertes”) 

az 2. számú melléklet szerint. A nyereményeket a Szervező futárszolgálat igénybevételével juttatja 

el az adott nyertesnek. 

 

A Nyertes az adott nyerőidőponthoz rendelt Nyereményt kapja meg, azaz másik Nyereményre az 

nem cserélhető a Játékos kérésére, vagy igényére.  

A nyeremények készpénzre nem válthatók! A nyereményre való jog nem átruházható. 

 

Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy napi és havi Nyereményre lehet 
vele pályázni e nyereményjátékon belül. Egy pályázattal nem lehet megnyerni több napi és havi 
nyereményt. Egy nyugtával (online vásárlás esetén egy számlával vagy rendelés visszaigazolással) 
tehát csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány 
termék vásárlását igazolja a nyugta. Az egyes nyugták adatait külön Pályázatban kell beküldeni. Azaz 
egy Játékos többször is pályázhat, különböző szabályos vásárlással és feltöltéssel. 
Egy Játékos játékperiódusonként és nyereménytípusonként maximum 1 db Nyereményt (maximum 
1 db napi nyereményt, továbbá maximum 1 db havi nyereményt) nyerhet. Amennyiben az adott 
Játékos a meghatározott darabszámú és típusú nyereményeket már megnyerte, további lehetséges 
nyertesség esetén az adott nyereménykategóriában a pályázatait Szervező/Lebonyolító 
érvényteleníti.  

 
Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírtakat tartalmazza. Minden nyerő időpont 
sorsolás véletlenszerűen történik, gépi sorsolással. 
 
A nyerő időpontok sorsolására előzetesen 2021. december 9-én kerül sor a 1118 Budapest, Rétköz 

utca 31. fszt.1. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok előzetesen nem nyilvánosak, azt a 

Szervező és Lebonyolító, valamint a közjegyző azokat az érintett promóciós időszak teljes 

időtartama alatt titokban tartja, csak az aktuális időpont nyertesei és ezzel az időpont kerül időben, 

sorban utólag közzétételre. 

http://www.lapkerito.hu/
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A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 

Minden napi és havi nyeremény nyertes mellé 10-10 tartaléknyertes kerül rögzítésre, időben előre 
távolodva az adott nyerő időponttól sorban. 
Minden sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). 
 
A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy 
pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt 
kizárásra kerül.  
Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást 
igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott 
nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és 
pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban 
az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett 
időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül nem veszik át, vagy nem 
igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 munkanapon belül. A Játékos kizárólag abban az 
esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül. 
 
Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi 
feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő 
érvényes pályázatot beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes 
kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint. 

 
A napi nyertesek listája (vezetéknév, keresztnév) legkorábban az adott sorsolást követő héten, a 
havi nyerteseklistája legkorábban az adott sorsolást követő hónapban tekinthető meg a 
www.lapkerito.hu oldal Nyereményjáték menüpontban, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez 
valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 
 

9.3. Nyeremények átvétele:   
 

A Lebonyolító és Szervező legkésőbb a mindenkori nyerő időpontot követő 14 napon belül 
elektronikus levélben a Játékos által megadott e-mail címre küldve kiértesíti a nyerteseket a 
nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata 
érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő a tartaléknyertes 
tekintetében újraindul. 
 
Lebonyolító és Szervező minden nyertest legfeljebb kétszer kísérel meg e-mailen elérni, 2 egymást 
követő munkanapon. Sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a 
Lebonyolító a nyereményeket PICK PACK ponton keresztül, postai vagy futárszolgálat útján 
juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 
60 naptári napon belül jogosultak. 
Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen 
kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget 
kizár. 
 
A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem 
készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény 
kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező 
fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy 
nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a 
Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, 
összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező 

http://www.lapkerito.hu/


13 
 

lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis 
maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy 
Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a 
Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden 
felelősséget kizár. 
 
Amennyiben a játékos a 2. sz. mellékletben részletezett napi és/vagy havi nyereményt nyer, ez 
esetben a nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta vagy 
számla, amit a nyeremények átadásáig meg kell őrizni. A nyeremény átvételének a feltétele az 
eredeti (vagy az áruház általi hitelesített másolat) vásárlást igazoló nyugta szkennelt változatának 
feltöltése a játék weboldalán (www.lapkerito.hu), melyet a Szervező/Lebonyolító ellenőrzést 
követően jóváhagy vagy elutasít. A Lebonyolító és Szervező bármikor a játék időtartama alatt 
kérheti az eredeti nyugta bemutatását vagy postai beküldését a játékostól. A nyeremény 
átvételekor a Szervező és Lebonyolító jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott 
adatok helyességét is. 
 

 
9.4 Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági 

jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani. 
 

9.5 A Nyeremények az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelmadóról 1. sz. mellékletének 8.14. 
pontja alapján adómentesek.  
 

9.6 A Nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban 
semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik 
felelősséggel a Nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. 
A Nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a 
nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és 
feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül. 

 
 
 

X. Egyéb rendelkezések 
 
 

10.1. A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók 
rendelkezésére a 06-30 400 9453 nem emeltdíjas telefonszámon munkanapokon, hétfőtől 
péntekig délelőtt 9.30-tól délután 17.00 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá a 
lapkerito@wonderduck.hu e-mail címen is. 
 

10.2. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt 
rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása 
szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt. 

 

10.3. A magyar nyelvű verzió az irányadó a játékra, ha a Játékszabály több nyelven is 
elérhető. 

10.4. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a 
Lebonyolító nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a 
Játékhoz kapcsolódóan érdekkörén kívűl keletkezett. 

10.5. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és 
adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény 
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átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az 
esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 
vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi 
megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban 
való részvétel során vagy csalárd módon nyert. 

10.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy 
a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívül álló olyan okok esetén, amelyek 
miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.lapkerito.hu 
honlapján teszi közzé. 
 

10.7. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény 
elévülési határideje 60 nap. 
 

10.8. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket 
elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként 
való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot. 

 
 
Adatkezelési Szabályzat 
 
A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Játék 
keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő 
gyűjtéséért és felhasználásáért az Lapker Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.) felel, mint 
adatkezelő. 
Jelen Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy 
csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot 
nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra. 
Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a www.lapkerito.hu weboldalon a pályázata 

feltöltésével.  

1. Az adatkezelés célja:  A Pontgyűjtő programra és a Nyereményjátékra történő regisztráció, a 

Pontgyűjtő program és a Nyereményjáték alatti időszakban történő tájékoztatás, a program és a játék 

lebonyolítása, ajándékok, illetve nyeremények jogosult részére történő eljuttatása, a nyertesek 

meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott 

honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám)  a nyertesek 

nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása, továbbá kapcsolattartás a 

Pontgyűjtő programmal, illetve a Nyereményjátékkal kapcsolatosan. 

2. Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet 

- GDPR). 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása (elsődleges jogalap), míg az 

nyereményre jogosultságot szerző nyertesek (tartalék nyertesek) kiválasztásával és a nyeremény 

átadásával a nyertesekre (tartalék nyertesekre) vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítése 

vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése (másodlagos 

jogalap). 

3.  A kezelt adatok köre: A fenti részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése, valamint a 

tájékoztatás, kapcsolattartás és a nyeremény átadása érdekében a játékos vezeték- és keresztneve, 

https://www.google.hu/maps/place/1097Budapest+T%C3%A1bl%C3%A1s+utca+32.+
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mail címe, jelszó, illetőleg a nyertesek (tartalék nyertesek) esetén telefonszám, lakcím vagy postázási 

cím. Ezen felül a vásárlást igazoló nyugták AP száma, online vásárlás esetén rendelési számon kívül a 

nyugta azon információi is, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos idő, vásárolt 

termék, sajtótermék vásárlásának értéke, tranzakciószám. 

 
 
 
4. Az adatkezelés időtartama: A Pontgyűjtő programra történő regisztrációtól kezdődően, a 
Pontgyűjtő program és a Nyereményjáték lebonyolítása alatt, a játékban nem nyert játékosok 
vonatkozásában a nyertesek (tartaléknyertesek) kiválasztásáig, illetőleg az érintett által adott 
hozzájárulás visszavonásáig. A nyertesek (tartaléknyertesek) vonatkozásában a nyeremény átadását 
követően az adózási jogszabályi megőrzési idő elteltéig (a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 
§ (2) bek. alapján 2029.12.09-ig őrzi meg, amely az utolsó sorsolástól számított 8 év)., illetőleg a 
nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig. 
A Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő (Szervező) és 
Lebonyolító a Pontgyűjtő program alapján lebonyolított Nyereményjáték lezárását követően 
haladéktalanul, a nyertesek (tartaléknyertesek) vonatkozásában pedig a jelen pontban körüírt 
határidők lejáratát követően megsemmisítik.  
 
 
5. Az adatkezelés helye: A Szervező, mint adatkezelő által elektronikus úton és papír alapon, illetőleg 
az adatfeldolgozó által elektronikus vagy papír alapon, kizárólag Magyarország területén belül. Az 
adatok megőrzésének helye az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye. 
 
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve 
az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül 
harmadik személyek nem ismerhetik meg. 
 
A Pontgyűjtő program és a Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz harmadik 
személy nem férhet hozzá, kivéve az Lapker Zrt. által megbízott reklámügynökségeként a Játékot 
lebonyolító és így adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, 
Rétköz utca 31. fszt. 1.), amely részére az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Az 
adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző is hozzáfér (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; 
székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.), mint önálló adatkezelő. Továbbá az 
adatokhoz hozzáfér a Szilágyi és Társa Bt. weboldal fejlesztők és weboldal üzemeltetők. Megtesszük a 
megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, 
különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, 
jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az 
azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen. 
 
 
Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes 
adatai kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: 
lapkerito@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A 
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk. 
 
Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a GDPR rendelkezéseiben 
meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes 
adatainak az Lapker Zrt. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. 
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Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest,  
Falk Miksa utca 9-11. ; tel: +361 391 1400; fax: +361 391 1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve 
az illetékes bírósághoz fordulhat. 
 
Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Lapker Zrt. a Játék során személyes 
adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a játék résztvevői közül, 
személyes adatait megsemmisítjük vagy vissza nem állítható módon anonimizáljuk, valamint töröljük 
az Önre utaló hivatkozásokat. 
 
Elérhetőségeink: 
Postai úton: 
- Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31., 
- Lapker Zrt.  1097 Budapest, Táblás utca 32.  
 
Elektronikus levélben: lapkerito@wonderduck.hu e-mail címen 
 
Panaszkezelés, vitarendezés 
 
A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával Szervezőhöz, 
illetőleg a Lebonyolítóhoz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara 
melletti békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina 
krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: 
www.bekeltet.bkik.hu.Játékos 
 
Amennyiben a panasz kezelésével a Résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is 
fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken 
tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/ 
 Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi 
eljárást igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli. 
 
A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával Ön 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi 
Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük. 
 
 
Budapest, 2021. december 15. 

  

mailto:ügyfelszolgalat@naih.hu
https://www.google.hu/maps/place/1097Budapest+T%C3%A1bl%C3%A1s+utca+32.+
http://www.bekeltet.bkik.hu.játékos/
http://jarasinfo.gov.hu/


17 
 

Mellékletek 

1. sz. melléklet – Pontokért választható ajándékok 

2. sz. melléklet - Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremények 

3. sz. melléklet - Pontgyűjtésben résztvevő termékek és üzletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1. sz. melléklet  
Pontokért választható ajándékok.  
Az ajándékok a mindenkori készlet erejéig érhetők el. Az ajándékok listája, az egyes ajándékok 
mennyisége és maga az ajándék változhat a játék teljes időtartama alatt.  Amennyiben az ajándékok 
köre, vagy mennyisége változik, az nem minősül szerződés módosításnak, a Felek azt automatikusan 
elfogadják.  
.  

Ajándék Pontérték 

Fáraók Kincse kaparós sorsjegy 1 100 PONT 

Nagyítós könyvjelző  piros 1 100 PONT 

My little pony meglepetés mini puzzle 54 db-os. A beváltás egy 

termékre vonatkozik. A termék véletlenszerűen kerül kiszállításra. 
1 100 PONT 

Tépőzáras mini darts tábla 1 100 PONT 

Szuper bankó sorsjegy 1 300 PONT 

Kitty klub gyűjthető meglepetés figura 1 db. A beváltás egy 

termékre vonatkozik. A termék véletlenszerűen kerül kiszállításra. 
1 200 PONT 

Toy story puzzle 60 db-os 1 290 PONT 

Csattanós karkötő 1 250 PONT 

Buksza kaparós sorsjegy 1 800 PONT 

Csíptethető olvasólámpa 1 600  PONT  

Kaszinó sorsjegy 2 800 PONT 

Cloud mine társasjáték 5 800 PONT 

Karawanix készségfejlesztő társasjáték 3 300 PONT 

Reisenthel mini Maxi shopper bevásárlótáska 2 800 PONT 

Összecsukható ernyő - fekete-színes-sárga pöttyös 4 300 PONT 

Összecsukható ernyő - fekete-színes-lila pöttyös 4 300 PONT 

Összecsukható ernyő - fekete-fehér pöttyös 4 300 PONT 

Vastag flanell takaró szalaggal átkötve - bézs 4 800 PONT 

Easy shopping bag összecsukható bevásárlótáska - piros 8 500 PONT 

Easy shopping bag összecsukható bevásárlótáska – kék mintás 8 500 PONT 

Az aktuális ajándékok listája itt érhető el: http://www.lapkerito.hu/page/pontbevaltas 
 

http://www.lapkerito.hu/page/pontbevaltas
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2. sz. melléklet 

Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremények 
 
I. játékperiódus nyeremények: 

• Napi nyeremények: naponta 1 db, a játékperiódus alatt összesen 30 db a készlet erejéig 
választható (Jégvarázsos vagy Peppa Malacos vagy Mancs őrjáratos) Kreatív készlet húzható 
bőröndben játék. 

• Havi nyeremény: összesen 1 db  5KSM95PSEGD KitchenAid 4,3l robotgép - gránátvörös 

II. játékperiódus nyeremények: 

• Napi nyeremények: naponta 1 db bézs színű polar takaró, a játékperiódus alatt összesen 30 
db napi nyeremény 

• Havi nyeremény: összesen 3 db  5KFP0719E ER KitchenAid Multifunkciós konyhagép 1,7L - 
piros 

III. játékperiódus nyeremények: 

• Napi nyeremények: naponta 1 db Samsonite memóriahabos nyakpárna, , a játékperiódus 
alatt összesen 30 db napi nyeremény 

• Havi nyeremények: összesen 3 db C Lite Spinner 5520 chili red samsonite bőrönd 

IV. játékperiódus nyeremények: 

• Napi nyeremények: naponta 1 db nyeremény, a játékperiódus alatt összesen 30 db napi 
nyeremény 

• Havi nyeremény: összesen 2 db nyeremény 

A nyeremények listáját a Szervező és Lebonyolító a www.lapkerito.hu oldalon elérhető 
Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban teszi közzé a játékperióds kezdetét megelőző 
15 naptári napon belül, azaz legkésőbb 2022. február 28-ig. 

V. játékperiódus nyeremények: 

• Napi nyeremények: naponta 1 db nyeremény, a játékperiódus alatt összesen 30 db napi 
nyeremény 

• Havi nyeremény: összesen 2 db nyeremény 

A nyeremények listáját a Szervező és Lebonyolító a www.lapkerito.hu oldalon elérhető 
Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban teszi közzé a játékperióds kezdetét megelőző 
15 naptári napon belül, azaz legkésőbb 2022. március 30-ig. 

VI. játékperiódus nyeremények:  

• Napi nyeremények: naponta 1 db nyeremény, a játékperiódus alatt összesen 30 db napi 
nyeremény 

• Havi nyeremény: összesen 2 db nyeremény 

A nyeremények listáját a Szervező és Lebonyolító www.lapkerito.hu oldalon elérhető 
Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban teszi közzé a játékperióds kezdetét megelőző 
15 naptári napon belül, azaz legkésőbb 2022. április 29-ig. 

 

 

 

http://www.lapkerito.hu/
http://www.lapkerito.hu/
http://www.lapkerito.hu/
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3. sz. melléklet  
 
 

Pontgyűjtésben résztvevő termékek és üzletek 
 
Résztvevő sajtótermékek 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a listázottság, elérhetőség üzletenként és üzletlánconként eltérhet. Ezért 
sem Szervező, sem Lebonyolító, sem az adott üzletlánc, vagy üzlet nem vállal felelősséget és ezzel 
kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár. 
 
A pontgyűjtésben résztvevő termékek aktuális listáját a Szervező a 
http://www.lapkerito.hu/page/pontbevaltas weboldalon teszi közzé és frissíti folyamatosan a 
Pontgyűjtő program ideje alatt.  
 
Résztvevő üzletek 
A Pontgyűjtő programban résztvesz bármely Magyarország közigazgatási határain belül található, 
sajtótermék kereskedelmi értékesítésére jogosult üzlet vagy bolthálózat. Ezek listája a teljesség igénye 
nélkül a következő:  
 
TESCO 

AUCHAN 

SPAR 

CBA 

KEREKES 

COOP 

REAL 

BEE 

RONI-MANNA 

EURO FAMILY 

Tom Market 

Tárna-Invest 

PENNY 

LIDL 

ALDI 

AGIP 

MOL 

http://www.lapkerito.hu/page/pontbevaltas
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OMV 

SHELL 

LUKOIL 

MOBIL Petrol 

AUCHAN benzinkút 

FÜGGETLEN NAGYKERESKEDŐK és általuk közvetlenül ellátott független árushelyek 

Független árushelyek 

Nemzeti Dohányboltok 

Magyar Posta 

Relay  

Inmedio 

hírlap pavilonok 

kifli.hu 

sajtoforras.hu 

tesco.hu 

auchan.hu 

cba.hu 

spar.hu 

 
 
 
 


